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एडडनबर्ग, स्कॉटलँड १८५७ 

मेलविल आणि एडिडग बेल र्ाललच्यािर 
बसनू िाट बघत होते. एलेक कुठे होता? 
तयाांच्या भािाने तयाांना आवियागत टाकण्यािे 
ििन दिले होते.

शेिटी, एलेक आपल्या कुत्र्याबरोबर धाित 
आला. तयाने कुत्र्याांिा जबडा उघडला. मर् तयाने 
तयाच्या र्ळयाजिळ िाबले. कुत्रा असा ओरडला 
की ते शब्ि िाटत होते. मर् एलेकने साांचर्तलां 
की, तो कुत्र्याला बोलायला लशकित आहे.!



तयाने परत कुत्र्यािे तोंड उघडले. तयाने 
िेर्िेर्ळ्या पद्धतीने तयािा र्ळा िाबला.
भािाांनी तयाला मित केली. एलेकने कुत्र्यािे डोकां  
थोपटलां. कुत्र्यािे शब्ि स्पष्ट नसले तरी कुत्रा 
निीन आिाज नक्कीि काढत होता..

आणि तयाला लशकाय मजा पि येत होती.

एलेक आणि तयाच्या भािाांना निनिीन र्ोष्टी 
करायला आिडत असत.

सर्ळ्या बेल पररिाराला “बोली” ककां िा 
“स्पीि” मध्ये विशेष रुिी होती.

एलेकिे िडील आणि आजोबा प्रलसद्ध स्पीि 
थेरवपस्ट होते.



एलेकिे िडडलाांनी बदहऱ्या लोकाांना निीन 
र्ोष्टी लशकण्यास मित होईल असे प्रकार 
शोधून काढले होते. बदहरे लोक बोललेले ऐकू 
शकत नाही. ते अशा पद्धतीने बोलायला 
लशकू शकत नसत जसे ऐकिारे लोक करू
शकतात.

तया काळात जे लोक जन्मजात बदहरे 
असत, तयाांना ललहायला-िािायला लशकिले 
जात नसे. ते बोलिाऱ्या जर्ापासनू तुटले 
जात. एलेकिी आई एललजा बेल एक 
प्रततभाशाली कलाकार आणि वपयानोिािक 
होती. एललजाने ऐकू कमी यायला लार्ले 
होते. पि ततने आपल्या मलुाांना िािायला-
ललहायला लशकिले. तयाांनी आपल्या मलुाांना 
कला आणि सांर्ीतािर पे्रम करायला
लशकिले.



एलेकने वपयानो िाजिायला लशकिलां. तयाने 
एक सांर्ीतकार होण्यािा वििार केला. एलेक 
तासांतास बाहेर घालित असे. तयाला तनसर्ागत 
शोध घ्यायला आिडत असे. तयाला पानां र्ोळा 
करायला आिडत असे. एलेकने तयाने र्ोळा 
केलेल्या रोपाांच्या बाबत खूप िािलां. कधी-
कधी तो आकाश िाित असे. तो पक्षयाांच्या 
उडण्याबाबत तो वििार करे. एलेकिे डोकां  
नेहमी प्रवनाांनी भरलेलां असे.



शाळेिे दििस 
१८५८ 

एलेकिे नाि तयाच्या आजोबाांिरून अलेक्झँडर 
बेल ठेिले होत.े
एलेकिे िडील अलेक्झँडर मेलविल बेल होते.
जेव्हा एलेक ११ िषागिा होता, तेव्हा तयाने 

स्ितः एक मधले नाि दिले..
तयाने आपल्या कुटुांबाच्या लमत्रािे नाि 

तनिडले.
आता तयािां नाि अलेक्झँडर गॅ्रहम बेल होते. 

शाळेत, एलेकला विज्ञान आणि सांर्ीतािी आिड 
होती.
पि लॅदटन, र्णित आणि भरू्ोलात तयाला 

कमी माक्सग लमळत असत.
तया विषयाांच्या िेळी तयािे मन इकडतेतकड े

भटकत असे.



एलेकिे आईिडीलाांनी तयाला आपल्या
आजोबाांकड ेएका िषागसाठी लांडनला पाठिले.
दििसा एलेक शाळेत जात असे, रात्री तो
आपल्या आजोबाांच्या िािनालयात अभ्यास करत 
असे. कधीकधी ते बरोबर नाटक िाित असत.
हळूहळू एलेक एक र्ांभीर विद्याथी झाला.

तयाला आपल्या कुटुांबािी आठिि येत असे. पि 
तयाला लांडन किरायलाही आिडत असे. तो आपल्या 
आजोबाांबरोबर सांर्ीत कायगक्रमाांना, सांग्रहालयात 
आणि चथएटर मध्ये जात असे. तो ततथां वपयोनो 
पि लशकला.
जेव्हा तो घरी परत आला तेव्हा एलेक 
१६ िषागिा होता. तो उांि आणि मोठा 
झाला होता. तयाांच्या म्हिण्यानुसार 
लांडनमधल्या एका िषागने 
तयाला ‘एक पुरुष’ केले होते.



ध्िनीिे शास्त्र 
१८६३ मध्ये, एलेक एका नव्या शाळेत रे्ला.
आता तयािां जीिन पदहल्यापेक्षा अचधक व्यग्र होते.
तयाने छोट्या मलुाांना सांर्ीत आणि सािगजतनक 

भाषि द्यायला लशकिले.
तयाने तनलमगतीिरही काम केले.
तयाने आपले िडील मेलविल याांच्या बरोबर 

मानिाच्या डोक्याच्या आकारािे “बोलिारे मशीन” 
तयार केले.

तयािे दटनिा ‘र्ळा’ आणि रबरािे “र्ाल” आणि 
“ओठ” होते.
र्ळ्यामध्ये रबरािा एक “िायूनळी” होती.
तयाांनी मशीनने बोलािे म्हिनू “िायूनळी” मध्ये 

हिा पांप केली.
मलुाांनी मशीन एका कोठीत लपिले.
मर् ऐकिाऱ्याला िाटे की एखािे मलु “आई-आई!” 

म्हित ओरडत आहे.. 



एलेक आपल्या िडडलाांना मित सदु्धा करत असे. 
प्रोिेसर बेल याांनी "ध्िनी ििगमाला" तयार केली.
तयाांनी तयाला “दिसिारा ध्िनी” असे नाि दिले होते.
तयात प्रतयेक अक्षराला चित्र होते.
A  पासनू Z  पयतं .

चित्रात िाखिले रे्ले होते की प्रतयेक ध्िनी 
उच्िारण्यासाठी तोंड कसे िळिायिे. बदहऱ्या 
लोकाांना बोलण्यासाठी यािी मित होत असे.
ततन्ही मलुाांनी “दिसिारा ध्िनी” िा उपयोर् 
लशकण्यासाठी लोकाांना मित केली. 



१८६४ मध्ये, एलेक कॉलेजमध्ये रे्ला.
तयाला विज्ञानात रुिी होती.
तयाने ततथां स्पीि म्हिजे लोक कसे बोलतात याबाबत 

अभ्यास केला.
एलेकने ध्िनीिा अभ्यास करण्यासाठी अनेक तास 

घालिले.
वपयानो कसे काम करते यािाही तयाने अभ्यास केला.
वपयानो मधल्या तारा मारे्-पुढे कां पन करतात.
कां पनाांमुळे आिाज तनमागि होतो.
एलेकने स्टील "ट्यूतनांर् िोक्सग“ बरोबर सुद्धा काम केले.
हे धातिुे काटे सुद्धा कां पन तयार करतात.
"ट्यूतनांर् िोक्सग" हिेत ककती िेर्ाने कां पन करतात यािर 

तयािे िेर्िेर्ळे आिाज तनभगर असतात. िेर्िान कां पनाांमुळे 
िेर्िान आिाज तनमागि होतो. हळू कां पनाांमुळे हळू आिाज 
तनमागि होतो. कॉलेज सांपल्यानांतर, एलेक परत लांडनला 
रे्ला.

ततथां तो किगबचधर मुलाांच्या शाळेत लशकिू लार्ला.
एलेकला मादहत होते की तो तयािे जीिन किगबचधराांना 

मित करण्यासाठी व्यतीत करिार आहे. यािेळे पयतं तयािी 
आई बदहरी झाली होती..



निीन घर

१८६७ मध्ये एक मोठा त्रास झाला. एडिडग बेल 
याांना िुफ्िुसाांिा आजार होऊन तयाांिा मतृयू 
झाला. ठीक तीन िषागनांतर, तयाि आजाराने  
मेलविलिाही मतृयु झाला. मर् एलेक पि 
आजारी झाला. बेल उिास आणि खूप चिांतेत 
होत.े मर् ते स्कॉटलैंड सोडून िक्षक्षि कॅनडाच्या 
िामगहाउस मध्ये राहायला रे्ले.

तयाांना आशा होती की एलेक स्िच्छ िेशी 
हिेमळेु ठीक होईल.

आठ मदहने एलेकने ततथां आराम केला.
कधीकधी तो बारे्त िालायला जात असे. नेहमी 
तो झोक्यात पडून वििार करत असे. तयाने तया 
र्ोष्टीबद्िल वििार केला जयाांिी तनलमगती तो 
स्ितः करू शकिार होता.



एलेक, टेलीग्राि बाबत खूप उतसादहत होता.
१८३०च्या िशकात सॅम्यूअल मोसगने तयािी 
तनलमगती केली होती.

ललणखत सांिेश टेलीग्रािच्या ताराांच्या 
साहय्याने लाांब िरिा प्रिास करू शकत असत. 
लोक आपला सांिेश “टॅप” करत असत. ते 
मोसगने तयार केलेले कोड िापरत असत. सांिेश 
लमतनटाांत पोहित असे. पि एक टेलीग्राि एका 
िेळी केिळ एकि सांिेश पाठिू शकत असे.
एलेक एक नव्या प्रकारिा टेलीग्राि तयार करू 
इश्च्छत होता.

निीन टेलीग्राि एकािेळी, ककतीतरी सांिेश 
पाठिू शकत असे.

तो एका तारेिर ककतीतरी सांिेश पाठिू शकत 
असे.



बोस्टन, मॅसािुसेट्स 
१८७१ 

एका िषाग पेक्षाही कमी काळात एलेक ठीक 
झाला आणि तो परत काम करू लार्ला. बोस्टन 
मध्ये बचधर मलुाांसाठी एक निीन शाळा उघडली 
रे्ली होती.

शाळेच्या मालकािी इच्छा होती की एलेकने  
तया शाळेत येऊन लशकिािे.

एलेक अचधक लोकाांना मित करण्यासाठी
“दिसिारी बोली” िा उपयोर् करू इश्च्छत होता.

विद्याथी आणि लशक्षकाांना २४ िषागिा एलेक 
बेल आिडला. एलेकने पखाजर्ी लशकििी
सदु्धा घेतली. तयािा पदहला विद्याथी पाि 
िषागिा जॉजग सैंडसग होता. जॉजग बदहरा जन्माला 
आला होता. एलेकने "विश्जबल स्पीि" िा
उपयोर् करून जॉजगला बोलायला लशकिले.



एलेकने माबेल हबडग नािाच्या
तरुिीलाही लशकिलां. माबेल िार िषागिी 
असताांनाि ततिी ऐकण्यािी क्षमता कमी 
झाली होती. पि ती लहानपिी 
ललहायला िािायला लशकली होती. 

ती लोकाांिे ओठ िािू शकत असे.
माबेल लोकाांिे हलिारे ओठ बघत असे 
आणि तयािरून तयाांना काय म्हिायिां 
आहे हे ततला समजत असे. माबेल 
र्प्पा मारायला लशकली होती. माबेलच्या 
िडडलाांनी एलेकला विनांती केली की 
तयाने माबेलला अचधक स्पष्ट बोलायला 
लशकिािे.



एलेकला हबडग पररिाराच्या घरी जािे 
आिडत असे. लमस्टर हबडगला एलेकच्या
तनलमगतीबद्िल ऐकायला आिडत असे. हबडग 
एक श्रीमांत िकील होते. तयाांनी बचधर मलुाांिी 
शाळा िाांर्ली करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली 
होती.

लमस्टर हबडग याांना िाटे की खूप साऱ्या 
बचधर मलुाांना माबेल सारखे िाांर्ले लशक्षक 
लमळािे.पूिग अमेररकेत लोकाांनी एलेकच्या 
कामाबद्िल ऐकलां होतां. 
. एलेकने "विश्जबल स्पीि“च्या बाबत विविध 
शहरात भाषि दिले होते.



एक तनलमगती टीम

एलेकने आता आपल्या नव्या टेलीग्राििर काम 
करायला सुरुिात केली.

पि तयाला अनेक अडििीांशी सामना करािा 
लार्ला. 

तयाच्याजिळ आपला प्रकल्प पूिग करण्यासाठी पैसे 
नव्हते पि लमस्टर सैंडसग आणि लमस्टर हबडग याांनी 
तयाला मित केली.

र्ोष्टी कशा करायच्या याबाबत एलेकजिळ िाांर्ले 
वििार होते.

पि ते तयार करण्यासाठी तो एिढा कुशल नव्हता.
तो कुशल लमस्तरीकडून काम करून घेत असे आणि 

तयाांना पैसे िेत असे. मर् मेकॅतनक तया र्ोष्टी तयार 
करत जयािी एलेकला र्रज असे.

एलेकला थॉमस िॉटसन तयाांच्यातला सर्ळ्यात उत्तम 
मकॅतनक िाटला. नांतर िोघाांनी बरोबर काम करण्यािे 
ठरिले.

.



एलेक आणि िॉटसन रात्री मलशनच्या
िकुानाच्या माळ्यािर काम करत असत.

काहीिेळा तर रात्रभर काम केल्यामळेु ते 
झोपत सदु्धा नसत.

माबेल हबडग, एलेकच्या रात्रभर काम
करण्याविषयी िेष्टा करत असे.

एक दििस ततने एलेकिे चित्र काढले. जयात 
तयािे डोके एका घुबडािे होते.

घुबड सदु्धा रात्रभर जार्ते.

तोपयतं एलेक आणि माबेल एक-िसुऱ्याच्या 
पे्रमात पडले होते.

एलेकला माबेलशी लग्न करायिे होते.

एलेक निीन टेलीग्राििर काम करत रादहला.

पि तयाच्या डोक्यात अजनू एक निीन 
वििार पि आला होता.



एलेकला एक असे मशीन तयार करािे िाटत होते 
जयाने लोक ताराांच्या साहय्याने एक िसुऱ्याशी बोलू 
शकतील. तयाला मादहत होते की जेव्हा ध्िनी हिेतून 
जातो तेव्हा हिा बिलते. कां पनाांमुळे हिेत ध्िनीिे 
तरांर् तयार होतात. असां होऊ शकत की ते तो ध्िनी 
तरांर्, विद्युत प्रिाहाला सुद्धा बिलू शकेल. जर हे 
शक्य झालां, तर बोलले रे्लेले शब्िाांना तारेच्या मािग त 
पाठिले जाऊ शकते.

एलेक आणि िॉटसनने पि एक "टॉककां र् मशीन“िर 
काम करायला सुरुिात केली.

अनेक मदहने तयाांनी िेर्िेर्ळ्या पद्धतीने तारा 
जोडण्यािा प्रयतन केला.

तयाांनी निीन प्रकारिे ट्ाांसमीटर तयार केले.
ट्ाांसमीटर सांिेश पाठिण्यािे काम करत असत.
तयाांनी विलभन्न ररसीव्हर तयार करण्यािा प्रयतन केला.
ररसीव्हर मधून लोक सांिेश प्राप्त करू शकले असते.
पि तयाांच्या एकाही यांत्राने काम केलां नाही.



रोमाांिक आिाज़  
2 जनू, १८७५ 

एका सांध्याकाळी, एलेक आणि िटॅसन िकुानात काम करत 
होत.े

िॉटसन एका खोलीत ट्ाांसमीटरिर काम करत होता.

एलेक िसुऱ्या खोलीत ररसीव्हर िर काम करत होता.

अिानक, एलेकने एक बारीकसा सांर्ीतमय आिाज ऐकू 
आला.

तो िॉटसनच्या खोलीकड ेधािला.

“तुम्ही काय केलां, श्क्मस्टर िॉटसन?" 

तयाने वििारलां.

“आता काहीि बिलू नकोस. मी आता 
अजून एक आिाज ऐकला आहे.”

िाटसन म्हिाला की ट्ाांसमीटर जाम झाला होता.

तयाने तो ठीक करण्यािा प्रयतन केला होता.

तयाने तो भार् हलिला जो अडकला होता, आणि 
तयामुळे तारेतून एक "ट्िैंर्“ सारखा आिाज आला.



एलेक आणि िटॅसन याांनी ध्िनी परत परत 
पाठिण्यािा प्रयतन केला. आणि तयाने िाांर्ले 
काम केले. 

लिकरि, एलेकने एक चित्र काढलां. तयाने 
आपल्या बोलिाऱ्या मलशनिे निीन डडझाईन 
िाखिले. आता तयाला मादहत झालां होतां की 
ताराांच्या साहय्याने आिाज पाठिता येऊ 
शकतो. एलेक आणि िॉटसनने आपला सर्ळा 
िेळ टॉककां र् मशीन तयार करण्यासाठी
लािण्यािा तनिगय घेतला. एलेकने काही काळ 
लशकििे बांि केले. िोघाांनी पदहल्या पेक्षा 
अचधक मेहनत केली.



“मी प्रतयेक शब्ि ऐकला!" 
१० मािग, १८७६ 

एलेक आणि िाटसन खूप मेहनत करत होते.

िाटसन खाली एका ररसीव्हर िर काम करत होता.

एलेक िर होता.

तो ट्ाांसमीटर िर काम करत होता.

तयाांच्या भोिती हतयारे, तारा आणि बैटरीच्या 
अलसडच्या दढर् होता. 

अिानक, एलेकला थोडां अलसड लार्लां. अलसडने 
तयािा हात भाजला. 

एलेक ओरडला, "िाटसन, लिकर ये! मला तुला 
िाखिायिां आहे.

एलेक विसरून रे्ला की िॉटसन तयाच्या  
आिाजापासून िरू होता.



पि एलेकला िार आवियग िाटलां, जेव्हा िॉटसन 
धाित िर आला.

तो खोलीत घुसला.
"लमस्टर बेल, मी तुमिे शब्ि ऐकले!
“मी तुमिा प्रतयेक शब्ि ऐकला!
एलेक आपल्या भाजण्याबाबत सर्ळां काही विसरला.
मर् एलेक आणि िॉटसनने आपल्या मशीनबाबत 

र्प्पा मारत पूिग रात्र घालिली.

बोलिारे मशीन शिेटी एक िास्ति झालां.
एलेकने तयाला "टेलीिोन" नाि दिलां.
अलेक्झाांडर ग्राहम बेलने लहानपिा पासूनि "स्पीि" 

(बोलण्यािी प्रकक्रया) आणि ध्िनीिा अभ्यास केला होता.
तयाांच्या कामामुळे बदहऱ्या लोकाांना आणि ऐकू येिाऱ्या 

लोकाांच्या मध्ये पूल तयार केला..
आणि तयाांिा निीन टेलीिोनने लोकाांना निीन आणि 

रोमाांिक प्रकारे सोबत केली. 



अांततम शब्ि 
जनू १८७६ मध्ये एलेकने आपले निे "टॉककां र् मशीन" 

किलाडशे्ल्ियाच्या प्रिशगनात प्रिलशगत केले. एलेकने आपल्या 
तनलमगतीसाठी प्रथम पुरस्कार श्जांकला. पि कोितीही कां पनी तयािे 
यांत्र तयार करायला आणि विकायला तयार नव्हती. लोकाांनी  
टेललिोनला "दिलिस्प खेळिे“ म्हटले. तयाांना टेललिोन िास्तिात 
उपयोर्ी िाटला नाही.

लमस्टर हबडग आणि लमस्टर सैंडसगने बेल टेलीिोन कां पनी 
काढण्यासाठी एलेकला मित केली. तयानांतर अनेक अमेररकनाांनी 
टेललिोन खरेिी करायला सुरुिात केली.

एलेकने १८७७ मध्ये माबेल हबडगशी लग्न केले. तयाांना िोन मुली,
एल्सी आणि डज़ेी झाल्या. ते िालशांर्टन डीसी मध्ये राहत होते. 
आणि कॅनडात उन्हाळा घालित असत. माबेल बेलला नेहमी
आपल्या “रात्रीच्या घुबडाला” झोपिण्यास त्रास होत असे, कारि तो 
आपल्या वििाराांिर खूप मेहनत घेत असे.

एलेकने कधीही निीन वििार करण्यािे बांि केले नाही. तयाांनी 
मानिी शरीरात धातूच्या िस्तू शोधण्यासाठी डॉक्टराांना मित 
करण्यासाठी एक उपकरि तयार केले. तयाांनी समुद्री जल वपण्याच्या 
पाण्यात रुपाांतरीत करण्यासाठी अनेक प्रयोर् केले. तयाांनी उड्डािािा 
अभ्यास केला आणि शकेडो पतांर् आणि ग्लाइडर पि तयार केले. 
तयाांनी भविष्यिािी केली की मनुष्य एक दििस उडले. तयाांच्या या 
वििारािर लोक हसले. पाएर्ा. एलेकने तयाांना आठिि दिली की 
सुरुिातीला ते टेललिोनच्या वििारािर सुद्धा हसले होत.े

एलेक ितुनयातील सर्ळ्यात प्रलसद्ध लोकाांमधला एक 
झाला.तयाांनी नेहमी म्हटले की सर्ळ्यात महतिपूिग काम "बचधराांिा
लशक्षक" होिे हे होते. तयाांनी अनेक लोकाांना मित केली. तयापैकी 
एक हेलेन केलर होती.एका आजारामुळे हेलेन केलरएक िषागिी 
असताांनाि अांध आणि बदहरे केले होते. एलेकने हेलेन केलरसाठी 
ऐनी सुललिन नािािी एक प्रततभाशाली लशक्षक्षका शोधून काढली.
हेलेन केलर िािायला, ललहायला आणि बोलायला लशकली. हेलेन 
केलरने एलेकला आपला एक िाांर्ला लमत्र मानलां.

१८९२ मध्ये, एलेकने न्यूयॉकग हून लशकार्ोला पदहला टेललिोन 
कॉल केला.

१९१५ मध्ये, एलेकने अमेररकेत पदहला िोन कॉल सुरु केला. 
न्यूयॉकग हून तयाांनी सैन फ्ाांलसस्को मध्ये थॉमस िाटसनला 
कॉल केला. हसत एलेक म्हिाला, "लमस्टर िाटसन, कृपया इथां 
या. मला आपल्याला भेटायिां आहे.” िॉटसन हसला. तो
म्हिाला, “मला लमस्टर बेल याांना भेटायला आिडेल, पि 
मला ततथां पोहिायला थोडा िेळ लारे्ल.”

अलेक्जेंडर ग्राहम बेल याांिे १९२२ मध्ये कॅनडाच्या नोिा 
स्कोदटयामध्ये तयाांच्या घरी तनधन झाले. तयादििशी तयाांच्या 
सन्मानासाठी अमेररकेिा प्रतयेक टेललिोन एक लमतनटासाठी बांि 
होता.



महतिपूिग साल 

३ मािग, १८४७ —एलेग्जेंडर बेल याांिा जन्म स्कॉटलैंडच्या एडडनबर्ग मध्ये झाला.

१८६२-६३ – तयाांनी  आपल्या आजोबाांकड ेलांडनला एक िषग व्यतीत केले. 

१८६४ —एडडनबर्ग विविविद्यालयात लशक्षि घेतले.

१८६८ —बदहऱ्या मुलाांच्या शाळेत मुलाांना “बोलिे” लशकिले,लांडन युतनिलसगटीत कॉलेजमध्ये लशक्षि घेतले.

१८७० –आपले आईिडील आणि िदहनी कैरी बेल याांच्याबरोबर कॅनडाला लशफ्ट झाले.

१८७१-बोस्टनला रे्ले आणि ततथां मुकबधीर मुलाांच्या शाळेत लशकिलां..

१८७३ —बोस्टन विविविद्यालयात व्होकल किश्जयोलॉजीिे प्रोिेसर म्हिून तनयुक्त झाले; माबेल हबडगला लशकिायला 
सुरुिात केली

१८७४ —टेलीिोनच्या बाबत प्रथमि वििार केला; थॉमस िॉटसनशी ओळख झाली.

१0 मािग, १८७६— ते टेललिोनिर आता पयतं ऐकलेले पदहले शब्ि बोलले.

२५ जून,१८७६ —किलाडशे्ल्ियाच्या प्रिशगनात टेललिोनिे प्रिशगन केले.

११ जुलै १८७७—माबेल हबडगशी लग्न केले.

१८७८—इांग्लैंडिी महारािी श्व्हक्टोररया समोर टेललिोनिे प्रिशगन केले.

१८८७ — सहा िषागच्या नेत्रहीन आणि बदहऱ्या हेलेन केलरशी ओळख झाली.

१८९२—न्यूयॉकग  आणि लशकार्ो या शहरामध्ये िरूिरिी टेललिोन सेिा सुरु झाली.

२ ऑर्स्ट १९२२ —नोिा स्कोदटया मध्ये मतृयु झाला.


